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VMK lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuring 2018
1.

Minu laps käib ….

(19 vastust)

2.
Palun iseloomustage
meie lasteaeda kolme sõnaga
Väga sõbralik, turvaline ja innustav.
Imeline kollektiiv! … Lapse vajadusi
arvestav, rõõmu pakkuv, turvaline …
Mõmmid 9
Kodune, sõbralik, ühtehoidev … Armas,
hubane, väike … Usaldusväärne,
sõbralik, armas … Tegus, kodune,
turvaline … Armas, kodune … Sõbralik ,
meeleolukas ja professionaalne …
Parim paik lapsele … hubane, armas, tegus … kodune, sõbralik, soe … toetav, arendav, sõbralik …
Hooliv/arvestav, põnev, vaheldusrikas … Hubane, lapsesõbralik, ilus … Sõbralik, ilus, tore … Kodune,
turvaline, hubane … kodune, rõõmus, mitmekülgne
9; 47%

10; 53%

Miisud 10

3. Minu lapsele meeldib tema lasteaed ja ta ei ole nõus seda vahetama

5%5%

Ei ole nõus 1
Enamjaolt ei ole nõus 1
Enamjaolt nõus

90%

Nõus 17






Laps ei soovi lasteaias käia.
Parim, mida oma lapsele võiks soovida. Hästi soe ja toetav personal!
Ta ei ole nõus isegi kooli minema:)
Tegelikult ei ole ma küsinudki. Mina ei ole nõus vahetama 😃

4. Leian, et VMK kollektiiv pingutab pühendunult minu lapse igakülgseks
arendamiseks

11%
Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus

89%

Enamjaolt nõus 2
Nõus 17
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Märkab lapse huvisid ja võimaldab neid arendada.
Loominguline ja põnev igapäevane tegevus.
Erivajadustega laste esinemine rühmas annab tunda teistele lastele suunatud tähelepanu
vähenemisega.

5. Leian, et Harku Vallavalitsus tegutseb tulemuslikult lasteaia parimate
õppetingimuste nimel

5%5%

Ei ole nõus 1

48%
42%

Enamjaolt ei ole nõus 1
Enamjaolt nõus 8
Nõus 9




Eelkõige on lapsele vaja turvalist tunnet ja teadmist, et ta on oluline.
Peaaegu aasta jooksul ei ole vallavalitsus suutnud leida abi erivajadusega lapsele tugiisiku
leidmiseks, et õpetajatel oleks reaalset aega teiste laste ja tavaõppetööga tegeleda. Lasteaias
on suurenenud drastiliselt 3-4 aastaste laste osakaal, aga mänguväljakut ümbritsev aed on
endiselt lagunenud, lähedal aga mõisatiigid. Mänguväljakul puudub valgustus, mis muudab
mänguväljaku kasutamise pärastlõunal ca 6 kuul aastas võimatuks. Arvestades, et
mänguväljak asub väga viludas alas, on oluline, et vald hakkaks arendama ka ülejäänud
mõisaparki, et vajadusel oleks võimalik liikuda, mängida ka teistes pargiosades, kus oleks
soojem, kuivem, valgem.

6. Leian, et VMK lasteaed on direktori poolt hästi juhitud

37%
63%

Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus
Enamjaolt nõus 7
Nõus 12



On ok anda otsustus ja arendus neile, kes igapäevaselt reaalselt lastega kokku puutuvad.
Lahendada tuleks bürokraatlikke formaalseid küsimusi, et õpetajad saaks pühenduda oma
tööle.
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Ei ole kursis direktori poolse juhtimise nüanssidega, seega ei oska ka sellele vastata. Arvan,
et lasteaiaõpetajad saavad väga hästi hakkama olukorras, kus tegelikult oleks vaja lisaks
tugiisikuid mõnede laste ohjamiseks. Kuna uuel õppeaastal tuleb palju väikseid lapsi, siis
ilmselt probleem ainult kasvab. Näen, et see on suur valupunkt.
Üks asi paneb mõtlema, kui õpetajad koolitusel on siis peavad õpetajad ise muretsema ja
paluma kes sel ajal lapsi vaatab. Ja siis on lastega lapsevanemad, kas see on kõige turvalisem
lahendus ja kas üldse lubatud?!

7. Leian, et VMK lasteaed on avatud igakülgsele koostööle
lapsevanematega

11%
Ei ole nõus
Enamjaolt ei ole nõus

89%




Enamjaolt nõus 2
Nõus 17

Olen väga rahul ning leian, et õpetajad on igati koostööaltid. Loodan, et edaspidi on
koostööalteid lapsevanemaid ka rohkem!
Väga avatud suhtlemine

8. Mõtted sündmuste ja tegevuste kohta (nii vanematega kui ilma)












Tegevused, milles oleme osalenud ja kommenteerida oskame, on olnud väga toredad ja
meeldivad.
Infokirjades ei täpsustata millised 5aastased õppekäikudele kaasa võetakse.
Aga mida lapsed tahavad?
Väga meeldisid meisterduspäevad vanematega jõulude eel, samuti jõuluvalgusõhtu. Matkad
ja lõkkel saia või viinerite grillimine on alati leidnud ära mainimist, kui olen lastelt (mitte ainult
oma lapselt) küsinud, mida ägedat lasteaias teinud olete. Vanade asjade näitus, leivanädal,
MiiaMilla ning ka käigud veepuhastusjaama on meelde jäänud. Kindlasti tekitab alati elevust
matk Laulasmaale, nii sügisel kui kevadel.
Kõigega rahul.
Kooliaia mõte vääriks teostamist
Leian, et sündmusi on piisavalt. Täitsa toredasti on väljasõite.
sündmusi ja tegevusi on piisavalt palju kõigile, üksluisuse üle ei saa kurta.
Lasteaias toimub juba praegu piisavalt tegevusi nii vanematega kui ilma.
Väga hubased ja suure südamega tehtud koosviibimised.
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9. Mõtted menüü ja toidu kohta













Oleme rahul.
Saaks kuidagi selle hernesupi retsepti. Ainus hernesupp, mida laps sööb.
Menüü on muutunud paremaks.
Toidud on paranenud võrreldes eelmise aastaga.
Jätkake tervislikku suunda:)
Mina arvan, et kõik on hästi. Õhtune puu- ja juurvilja söömine on väga tore.
Menüü ei ole väga harjumuspärane minu lapse jaoks, aga see on tingitud meie pere
söömisharjumustest.
Kui on näha, et mõnda toitu lapsed üldse ei söö, võiks selle millegi muu vastu välja vahetada.
Uute ideede hankimiseks võiks uurida ehk ka teiste lasteasutuste menüüd ja uurida, mis sealt
lastele meeldib.
Õhtune toit peaks olema toekam või midagi lisaks lastele, kes peavad jääma aeda kuni
sulgemiseni.
Toit tunduvalt maitsvamaks läinud peale sügisest "söögirevolutsiooni"
Toit võiks olla tervislikum ja ka rohkem laste maitseid arvestades.

10.Tähelepanekuid ja soovitusi vabal valikul










Mulle meeldib see, et lapsed on palju õues, teevad lõket, riisuvad lehti.
Lasteaia mänguväljakule väli wc.
Rohkem salateid võiks olla.
Aitäh teie jäägitu pühendumise eest!
Aitäh! Jaksu ning pikki närve õpetajatele! :)
Mõlema rühma õpetajad ja abid on "üle prahi"!
Super toredad õpetajad!
Kõige paremad sooja südamega õpetajad, keda võiks oma lapsele tahta😊
Suurepärane lasteaed, koos suurepäraste õpetajatega!

11.Üldine hinnang 2017/2018 õppeaastale

5%
Halb
Rahuldav

95%

Hea 1
Väga hea 18

